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Samarbeidsforum 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU 
Realfagbygget, NTNU 7491 
Telefon: 73 59 41 97
E-mail: postmottak@nt.ntnu.no

Koordinator: Fredrik Steineke

Medlemmer av Samarbeidsforumet 2010: 
• Xellia
• Borregaard 
• Elkem
• FESIL
• DNV
• GE Healthcare
• Hydro Al 
• Jotun
• Norcem 
• Norsk Industri
• Norske Skog 
• Peterson Linerboard
• SINTEF Materialer og kjemi
• Statoil
• Södra Cell

Styre og administrasjon
Samarbeidsforumet ledes av et styre på ni representanter. Fem av disse, inkludert leder, er fra medlemsbedriftene.  
Studentmedlemmer velges av studentene. Fakultetet og studentene er representert med to medlemmer hver.   
 
Samarbeidsforumets styre:
• Leder: Ressursleder Morten Rønnekleiv – Statoil
• Medlem: Direktør Finn Jensen – Jotun
• Medlem: Informasjonsleder Bjørn Frode Jacobsen – Södra Cell
• Medlem: Fagsjef Kari Hoff Okstad – Norsk Industri
• Medlem: Seniorrådgiver Didrik Malthe Sørensen – GE Healthcare
• Medlem: Student Inga Askestad – NT-fakultetet
• Medlem: Student Espen Tjønneland Wefring – NT-fakultetet
• Medlem: Prodekanus Anne Borg – NT-fakultetet
• Medlem: Seksjonssjef Jo Esten Hafsmo – NT-fakultetet

Omslag (Illustrasjon: Agendum). 
NTNUs Rekrutteringskampanje 2008 
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1. Historie 
I 2001 hadde Fakultet for kjemi og biologi ved NTNU samtaler med en rekke industribedrifter. 
Hensikten med samtalene var å få etablert et forum som skulle sikre økt rekruttering av 
dyktige studenter til fakultetet. Spesielt viktig den gang var rekrutteringen til de to 
sivilingeniørutdanningene kjemi og materialteknologi. Et tettere samarbeid skulle også tjene 
begge parter ved at rekruttering og undervisning ved fakultetet var forankret til industriens 
behov, og ved at industrien aktivt støttet opp om sentrale sider ved fakultetets arbeid. 
Samarbeidsforumet skulle søke å trekke med små- og mellomstore bedrifter i sin virksomhet. 
Konstituerende møte i Samarbeidsforum ble avholdt onsdag 24. oktober 2001 på NTNU. Det 
betyr at Samarbeidsforum har 10-årsjubileum neste år. De fleste av medlemsbedriftene som 
ble med i Samarbeidsforum i 2001, er fremdeles medlemmer. Hovedinnsatsen disse årene 
har vært rekruttering av dyktige studenter til fakultetet, og rekrutteringsomfanget har blitt 
utvidet slik at rekrutteringen i dag omfattet alle sivilingeniør- og realfagstudiene ved Fakultet 
for naturvitenskap og teknologi (NT). Andre fakulteter ved NTNU driver liknende 
rekrutteringsvirksomhet, og Samarbeidsforum bidrar til at tiltak og arrangementer av felles 
interesse blir koordinert. 
 
 
 
2. Sammendrag 
Samarbeidsforum representerer kjemisk-, farmasøytisk-, prosess- og materialteknologisk 
industri, forskningsinstitusjoner, bransjeorganisasjonen Norsk Industri og Fakultet for 
naturvitenskap og teknologi ved NTNU. Samarbeidsforum har i alle år arbeidet målrettet for å 
få flere ungdommer til å velge høyere teknologisk utdannelse ved fakultetet, og for å heve 
opptakskrav til studieprogrammene. Fakultetet ønsker å opprettholde krevende opptak fordi 
fakultetet setter kvalitet fremfor kvantitet ved inntak av nye studenter. Krevende opptakskrav 
tiltrekker gode studenter. 
 
Antall søkere til realfag- og sivilingeniørstudiene ved fakultetet høsten 2010 var god. Hele 
6074 søkere ønsket å starte studier ved fakultetet. Av disse var 897 primærsøkere 
(førstevalg) til 505 studieplasser. Det gir 1,8 primærsøkere i middelverdi per studieplass, 
mens målet for fakultetet er et forholdstall på 2.0. Høyeste forholdstall har 
nanoteknologistudiet med 6,9 mens studieprogrammet (siv.ing) industriell kjemi og 
bioteknologi har et forholdstall på 0,9, som er lavere enn i fjor.  
 
Når det gjelder utviklingen for primærsøkere har realfagene ved fakultetet en samlet 
nedgang på 3,4 prosent fra i 2009, mens sivilingeniørutdanningen har en oppgang på 1,6 
prosent. Materialteknologi har en økning i primærsøkere på hele 22 prosent. Industriell kjemi 
og bioteknologi har 24,8 prosent færre søkere enn i fjor, og bachelorprogram kjemi viser en 
nedgang på 21,3 prosent. Nedgangen i antall primærsøkere til kjemifagene skjer ikke bare 
ved NTNU, men også ved andre universiteter. Vi har ingen fornuftig forklaring på denne 
nedgangen i primærsøkere til kjemi, fordi alle andre studieprogram i hovedsak har et økt 
antall primærsøkere. Nedgangen i søkere til kjemistudiene vil vi følge opp i tiden fremover.  
 
Jenteandelen ved fakultetet er høy. Ved opptaket til NT-fakultetet i høst, var jenteandelen på 
41,6 prosent. Høyeste jenteandel finner vi på masterprogram bioteknologi som har 76,7 
prosent, og jenteandelen på sivilingeniørutdanning industriell kjemi og bioteknologi er 56,7 
prosent.  
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Spørreundersøkelsene blant nye studenter i høst viser at NTNU har rykte for god kvalitet i 
undervisningen og at studentene forventer hardt arbeid og et godt sosialt miljø. 
Undersøkelsene viser også at mange elever som starter på høyere teknologisk utdannelse 
er usikre angående valg av studieprogram selv når de går det siste året på videregående 
skole. Stadig flere som starter på studiene kommer ikke direkte til NTNU fra videregående 
skoler, men fra jobber, folkehøgskoler, annen høyere utdannelse og forsvaret. 
 
Samarbeidsforum vil vurdere nye tiltak som kan gi merverdi for medlemmene og fakultetet. 
Fakultetet har som mål at det skal være etablert minst ti faggrupper ved fakultetet som er 
ledende innenfor sine fagområder i Europa, og fakultetet har allerede flere gode faggrupper, 
som har utmerket seg spesielt. Et tiltak som vurderes er hvordan fagmiljøene kan overføre 
egen spisskompetanse til medlemsbedriftene på en mer effektiv måte. Styret har bestemt at 
våren 2011 vil det bli arrangert en ”workshop” for å diskutere nye tiltak av felles interesse. 
 
Samarbeidsforum jobber prosjektrettet, og det gir resultater. Det utarbeides årlig en 
handlingsplan. Planens hensikt er å gi en beskrivelse av Samarbeidsforumets målsetting og 
prosjektets rekrutteringsaktiviteter gjennom året. Vi prioriterer tiltak som vi vet gir resultater.  
Når det gjelder handlingsplanen for 2011 vil vi prioritere rekruttering, studiekvalitet og nye 
aktiviteter som gir merverdi for både NT-fakultetet og medlemsbedriftene. Dette betyr at 
handlingsplanens aktiviteter i 2011 kan bli endret noe i forhold til tidligere handlingsplaner. 
 
 
 
3. Rekrutteringsaktiviteter 
 
Utdanningsmesser 
I januar og februar 2010 var NTNU på ti messer rundt i 
landet. NTNU stilte med rekrutteringsstudenter fra alle 
fakultetene som ble fordelt på ulike messeteam. Hvert 
team besøkte 2-3 messer hver. Rekrutteringsstudentene 
fra NT-fakultetet har bakgrunn fra sivilingeniør- og 
realfagstudiene. NTNU har nå funnet den riktige 
”resepten” for NTNUs stand, og bemanningen har 
fungert bra på de ulike messene.  
 
Studentrepresentantene fikk kjempeskryt etter vel 
gjennomførte utdanningsmesser. Våre student-
representanter holdt oss løpende orientert om 
stemningen på messene, og tilbakemeldingene ble 
fortløpende lagt ut på nettsiden vår. Selv om færre 
skoleelever nå besøker utdanningsmessene enn  
tidligere år, er messene fortsatt et viktig rekrutteringsforum hvor fakultetet ønsker å være 
representert. 
 
Samarbeidforum støttet utdanningsmessene våren 2010 gjennom lønn til fakultetet`s 
messerepresentanter (studenter). 
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Klasse- og skolebesøk 
Vinteren 2009/2010 ble det gjennomført mer enn 20 
klassebesøk rundt i landet i regi av Samarbeidsforum. 
Tilbakemeldinger fra skolene er gode og flere har ytret 
ønske om gjenbesøk av studentene våre. Klassebesøk 
er en rekrutteringsaktivitet som vi tror på og som vi vil 
fortsette med.  
 
Når det gjelder skolebesøk til fakultetet koordinerer 
Samarbeidsforum skolebesøkene med rekrutterings-
seksjonen ved NTNU. Vi ser en økende interesse for 
NTNU-besøk fra mange skoler - også skoler som har 
besøkt oss tidligere. Samarbeidforum må sette 
begrensninger når det gjelder antall skolebesøk av 
ressursmessige årsaker. Det er skoler som har dyktige 
realfagslærere som besøker fakultetet. Entusiastiske 
lærere har sterk påvirkning når det gjelder å rekruttere 
egne elever til høyere utdannelse innen naturvitenskap 
og teknologi. I tillegg til skolebesøkene som 
Samarbeidsforum tar ansvaret for, mottar fakultetets 
institutter mange skolebesøk på et par timers varighet, 
fordelt på forhåndsavtalte besøksdager om høsten og våren. Disse skolebesøkene har 
NTNUs sentrale skolebesøksordning ansvaret for. 
 
 
 
Vitenshow på miniturné i Trondheim  
Samarbeidsforum leide inn vitenshower, 
Andreas Wahl, for å gjennomføre en liten 
miniturne blant fem skoler fordelt på tre 
dager i Trondheim. Dette ble en noe 
annerledes naturfagtime for mange elever. 
”Universet på 42 minutter” ble kjempe-
populært. Ungdomsskolene opplevde alt fra 
fuktige ”splash”, store røykringer og alkohol-
dampraketter - til muligheten for å gå på 
vannet! Alt krydret med litt realfaglig fakta 
underveis. Flere av elevene fikk også 
anledning til å delta aktivt i selve showet. 
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Forskerlinja ved Drammen videregående skole 
Drammen vgs er en stor skole med over 1600 elever. Samarbeidsforum og NT-fakultetet har 
i flere år samarbeidet med skolen innenfor naturvitenskap og teknologi. Høsten 2010 startet 
skolen en 3-årig forskerlinje for elever med spesiell interesse for realfag. Denne forskerlinja 
er blitt meget meget populær, og fakultetet jobber sammen med Drammen vgs. for at 
forskerlinja skal bli en suksess. Elevene fra forskerlinja var med på Researchers’ Night i 
Realfagbygget under Forskningsdagene, og forskerlinja kommer på et nytt besøk til fakultetet 
første uken i januar 2011. Hensikten er å trene dyktige elever på forskerlinja i 
presentasjonsteknikk og laboratorieforsøk, slik at de selv kan drive rekrutteringaktiviteter 
innenfor naturvitenskap og teknologi på ungdomsskoler i på Østlandet. Samarbeidet med 
forskerlinja vil sannsynligvis bidra til at flere flinke elever fra Drammen vgs. søker seg til 
realfag- og teknologistudiene ved NTNU. 
 
 
 
Rekrutteringsbrosjyrer 
"De gode hodene" gikk til topps! NTNUs rekrutteringskampanje 
”Vi leter etter de gode hodene over alt” ble tildelt årets heders-
pris for god design av Norsk Designråd. Prisen ble utdelt  
17. mars av næringsminister Trond Giske under Designdagen i 
Oslo. Alt rekrutteringsmateriell ved NTNU har tatt i bruk dette 
nye designet. Studieprogrambrosjyrene til fakultetet blir lest av ungdommen. Brosjyrene blir 
sammen med NTNUs studiekatalog sent ut til alle videregående skoler i romjulen, i tillegg 
deles de ut til elever gjennom klassebesøk og til elever som besøker fakultetet. Brosjyrene 
kan også bestilles via NTNUs bestillingsnettside: www.ntnu.no/studier/info/bestilling 
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Bedrifter i fokus 
Ny artikkelserie på Samarbeidsforumets nettside: www.ntnu.no/nt/sf 
 
”Månedens bedrift” på nettsiden til 
Samarbeidsforum er nå revitalisert fordi vi 
vet at slik informasjon om medlems-
bedriftene samt arbeidsoppgaver og 
utfordringer unge teknologer møter i industri 
og næringsliv, forskningsinstitusjoner og det 
offentlige har stor interesse både for 
studenter ved fakultetet og potensielle 
studenter.  
 
Hva gjør en sivilingeniør eller en med 
master i realfag etter endt studietid ved 
NTNU? Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse ved NTNU. 
Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter studentene etter at de er ferdig med 
sin utdannelse? I september måned var Jotun AS første bedrift ut i artikkelserien Bedrifter i 
fokus, og det arbeides med en ny artikkel hvor Xellia er neste bedrift som skal presenteres 
på Samarbeidsforumets nettside. 
 
Nettsida vår blir oppdatert jevnlig med aktuell informasjon for både studenter og medlems-
bedrifter. På nettsiden finner besøkende direktelenker til medlemsbedriftenes nettsider.  
 
 
 
Flere sivilingeniører til prosessindustrien 
 
Institutt for kjemisk prosessteknologi 
Et internasjonalt panel konkluderte våren 2009 med 
at fagmiljøene ved Institutt for kjemisk 
prosessteknologi (IKP) er i forskningsfronten, og slik 
verden ser ut i dag, har instituttet alle muligheter til 
ytterligere faglig fremgang. IKP rekrutterer nye 
studenter fra 2. årskurs fra sivilingeniørutdanning 
industriell kjemi og bioteknologi. I fjor søkte bare 17 
studenter, av et årskull på 86 studenter, spesiali-
sering ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.  
Dette var alt for få studenter. Samarbeidsforum har i 
2010 samarbeidet med IKP for å øke opptaket av 
studenter til prosessfagene. Det har blitt gjennomført 
spørreundersøkelser blant studentene i 2. årskurs og 
studenter i 3. klasse, som ikke valgte prosessteknologi.  
Forelesere fra industrien har bidratt i 1.- og 2. klasse, og profilering av instituttet overfor 2. 
årsstudentene gjennom arrangementer som Kreator 10 og Kjemidagen har gitt resultater. 
Ved opptak av nye studenter til IKP våren 2010 valgte omtrent halvparten av studentene i 2. 
årskurs spesialisering innen prosessteknologi.  
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Jentedagen 2010  

Kjempestor interesse for Jentedagen på NTNU 
Den tradisjonelle "Jentedagen" som tidligere år har blitt 
gjennomført i juli, er nå avviklet. I stedet flyttet vi 
arrangementet til 25. og 26. oktober, og inviterte jenter 
fra alle avgangsklasser ved videregående skoler - og 
som har fordypning i Matematikk (R2). Målet med 
arrangementet var å få flere jenter til å søke seg til 
realfag- eller sivilingeniørstudier ved NTNU, med 
spesiell fokus på de studieprogrammene ved NTNU 
som har lavest jenteandel. Ved Fakultetet for 
naturvitenskap og teknologi gjaldt 
dette bachelorprogram fysikk, sivilingeniørut-
danningene fysikk og matematikk, og material-
teknologi.  
 
Da søknadsfristen gikk ut, hadde 710 jenter søkt om å 
få delta på Jentedagen. Det er svært gledelig at så 
mange jenter ønsker å besøke NTNU. 710 jenter utgjør en ganske betydelig andel av jenter 
som tar Matematikk R2 på videregående skole. 275 jenter fikk tilbud om plass ved 
Jentedagen på NTNU, og 265 møtte. Jentene ble fordelt mellom IVT-, IME- og NT-fakultetet. 
Gjennom disse to dagene fikk de blant annet informasjon om alle realfag- og 
sivlilingeniørstudier NTNU tilbyr gjennom ulike stands, omvisning på campus samt 
festmiddag. 
 
Jentedagen 2010 ble en suksess, og vi tror at mange av jentene som deltok vil søke 
utdanning ved fakultetet våren 2011.  
 
 
 
Kjemidagen 2010 ble godt besøkt av studenter  
Årsmøtet i Samarbeidsforum 2010 ble i år arrangert samme dag 
som Kjemidagen 2010 i Realfagbygget. Kjemidagen er en 
bedriftsdag arrangert av sivilingeniørstudentene ved industriell 
kjemi og bioteknologi og nanoteknologi. Dette er dagen for 
bedrifter som ønsker å profilere seg overfor dyktige studenter 
innenfor nevnte fagfelt. På Kjemidagen deltok 19 industribedrifter 
–  og av disse var 10 medlemsbedrifter i Samarbeidsforum. Alle 
instituttene ved fakultet ble også invitert. Kjemidagen er et 
arrangement som spesielt studenter fra 1. og 2. årskurs har nytte 
av. På Kjemidagen møter de representanter fra både industrien og instituttene. Dette er viktig 
når de skal velge spesialisering i 3. årskurs. Tilbakemeldinger fra bedriftene viser at de var 
meget godt fornøyd med oppmøtet av studenter 
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Teknologifakultetene på NTNU 
Alle næringslivsringene på NTNU som sponses av industrien, koordinerer eget 
rekrutteringsarbeid med seksjon for rekruttering og opptak (RO) ved NTNU. Det betyr at 
markedsføringen av studieprogrammene for sivilingeniør- og realfagene ved NTNU fremstår 
som helhetlig og bra. Rekrutteringsinnsatsen rettet mot ungdom for å få dem til å forstå at 
teknologiutdanning kan gi spennende og utfordrende jobber i fremtiden er nok en årsak til at 
NTNU høsten 2010 fikk mange dyktige søkere til studieprogrammene innenfor teknologi. 
NTNU har et nasjonalt ansvar for sivilingeniørutdanningen i Norge, og da må NTNU prioritere 
teknologistudiene. 
 
 
 

4. Forskningsdagene 2010  
 
Forskningstorget er NTNUs største 
arrangement under forskningsdagene.  
Fredag 24. og lørdag 25. september ble 
Forskningstorget arrangert for 16. gang i 
Trondheim.  
 
Minil@b er en stand som representerer flere 
fagområder ved Fakultet for naturvitenskap 
og teknologi, og standen er i regi av 
Samarbeidsforum. Minil@b gir barn og 
ungdom en aktiv mulighet til å delta i ulike 
forsøk innenfor både biologi, bioteknologi, 
kjemi, fysikk og teknologi. Dette har gjennom 
flere år vært en veldig populær stand. NT-fakultetets stand stilte i år som vanlig med dyktige 
og blide studenter som bidro med aktivitetene: 
 
 
Minil@b 
– fra airhockey med tørris – til forsøk med glitterslim og spiselige alginatormer! 
 
Ta på deg labfrakk og -briller, og delta på minilaboratoriet Minil@b! 
 

 Knallgass & krokodilleklyper  
 DNA-forsøk  
 Lag eget glitterslim 
 Lag spiselige godteriormer av  

tang og tare 
 Forskningens verktøy – kom og 

utforske i et mikroskop. Se blant annet 
en blodsugende flått og mye annet 
under en lupe 
 
Realfaglige triks – 
underholdning/show for køen  
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5.  Researchers' Night 2010 
– ungdommens forskernatt på NTNU  
 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 
arrangerer Researchers' Night på vegne av 
NTNU. Vi ønsket å gjenta suksessen fra 
tidligere år, ved å invitere elever og lærere fra 
videregående skoler og folkehøgskoler i 
regionen til et åpent Realfagbygg – fylt med 
forskningsrelaterte aktiviteter.  
 
Nysgjerrigheten og interaktiviteten sto i 
sentrum denne kvelden, og målet var blant 
annet å vise noe av det som skjer innenfor veggene her på NTNU. Besøkende fikk aktivt ta 
del i noen av de spennende aktivitetene og forskningsprosjektene som foregår ved NTNU.  
 
Knallkveld på Researchers' Night 
Realfagbygget sydet av liv fredag 24. september, da 1000 ungdommer fra 26 ulike 
videregående skoler og folkehøgskoler deltok på årets ungdommens forskernatt ved NTNU. 
Realfagbygget bar preg av entusiastisk og fin stemning denne kvelden.  
 
Over hundre NTNU-forskere var fredag kveld/natt i virksomhet med 31 aktiviteter og stands, 
en lab-ekskursjon og fem forelesninger. Arrangementet har vært et av de største 
Researchers’ Night-arrangementene i Europa gjennom flere år, og samlet 1000 ungdommer 
en fredags kveld i Realfagbygget på Gløshaugen. I forbindelse med Forskningsdagene 2010 
ble Researchers` Night arrangert for sjette gang ved NTNU. Kvelden ble avsluttet med et 
overveldende fyrverkeri i regi av Pyrogruppen Eksplosiv. 
 
Researchers’ Night in Europe 
I forbindelse med Forskningsdagene arrangeres Researchers` 
Night, som er en del av EU-prosjektet ”Researchers in 
Europe”. Prosjektet fokuserer på europeisk forskning, det skal 
bidra til økt rekruttering til forskning og til at unge forskere ser 
på Europa som en interessant arbeidsarena. Prosjektet skal 
også medvirke til økt forståelse av forskningens betydning for 
samfunnet 
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6. Resultater 

Rekruttering  
Samarbeidsforum har nådd målene som Handlingsplan 2010 beskriver.  

 
ForVei-prosjektet 
Styret bevilget kr. 150 000 til videreføring av 
ForVei-prosjektet ved fakultetet høsten 
2009. 
 
ForVei-prosjektets som ble startet ved 
fakultetet av professor Trygve Foosnæs og 
student Anna Synnøve Ødegaard Røstad 
har tre hovedmål: Økt trivsel, mestring og 
gjennomføringsevne. Prosjektet er blitt 
evaluert og fått god tilbakemelding. 
Studentene forteller at de er svært fornøyde 
med veiledningen og at de fleste har hatt god nytte av den. Omtrent halvparten av 
studentene har opplevd at veiledningen i moderat til stor grad har virket inn på deres 
studiesituasjon, og hele 3/4 av respondentene føler seg bedre rustet som studenter etter 
veiledningen.  
 
ForVei-prosjektet har fått stor oppmerksomhet utenfor fakultetet. En rekke universiteter og 
høgskoler har kontaktet prosjektgruppen fordi de er interesserte i å etablere et tilsvarende 
opplegg ved sine institusjoner. Spesielt høgskolene kan ha nytte av erfaringene fra ForVei- 
prosjektet fordi frafallet av studenter ved ingeniørskolene fremdeles er alt for høyt. Fakultetet 
prioriterer ForVei-prosjektet også i 2011 da ledelsen vet at ForVei bidrar til redusert frafall av 
studenter. Prosjektet mottok NOKUT`s Utdanningskvalitetspris for 2010. Det kom på 
tredjeplass og fikk dermed heder, ære og en premie på 200 000 kroner.  
 
 
 
Spørreundersøkelser høsten 2010 
I flere år har Samarbeidsforum gjennomført spørreundersøkelser blant de nye sivilingeniør- 
og realfagstudentene ved fakultetet. Undersøkelsene gjennomføres umiddelbart etter 
immatrikuleringen av nye studenter og svarprosenten er høy. Resultatet gir viktig informasjon 
om rekrutteringsarbeidet vårt og hvilke faktorer som påvirker ungdom til å satse på høyere 
utdannelse innenfor naturvitenskap og teknologi, og spesielt hvorfor de valgte NTNU og 
Trondheim som studiested.  
 
I høst kom 40 prosent av de nye sivilingeniørstudentene og 32 prosent av realfagstudentene 
fra videregående skoler. Resten kommer fra forsvaret, folkehøgskoler, jobbing, annen 
høyere utdanning og andre steder. Dette har betydning for hvordan vi prioriterer 
rekrutteringsinnsatsen fremover. 
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Årets undersøkelse viser også følgende:  
41 prosent av siv.ing- og realfagstudentene bestemte seg for studier ved NTNU i perioden 
april 2009 – april 2010, og hele 48 prosent av sivilingeniørstudentene og 39 prosent av 
realfagstudentene bestemte seg for valg av studieprogram de tre siste månedene før 
søknadsfristen 15. april i 2010. 
 
24 prosent av sivilingeniørstudentene og 21 prosent av realfagstudentene som begynte ved 
fakultetet, kom ikke inn på førstevalget sitt. Alle studentene hadde ”flere ganger” eller ”ofte” 
besøkt NTNU’s nettsider, som bare blir viktigere og viktigere i rekrutteringssammenheng. 
Andre påvirkningsfaktorer er venner, NTNU-studenter, familie og studieprogrambrosjyrene til 
fakultetet. Rådgivere ved videregående skoler skårer lavt, og det har de også gjort i alle 
tidligere spørreundersøkelser. Faglig interesse, gode jobb- og lønnsbetingelser etter endt 
utdannelse, god kvalitet på undervisningen samt et godt sosialt miljø, er blant de viktigste 
årsakene til at studentene søker seg til NT-fakultetet. 
 
 
 
Vurdering av nyutdannede 
Når det gjelder krav til nyutdannede kandidater for ansettelse i industrien i dag, er god 
forståelse av grunnfagene i 1.- og 2. årskurs viktig. Grunnutdannelsen er viktig fordi 
medarbeidere i bedrifter i dag skifter arbeidsgiver langt hurtigere enn tidligere. Da trengs 
solid grunnkompetanse. Ved ansettelse i industri og næringsliv vurderes ikke bare 
karakterene til søkeren, men sterk betydning er også søkerens vilje, interesse og motivasjon 
for jobben som tilbys. Spesialisering og ytterligere spisskompetanse kan gis av bedriften.  
 
 
 
Matematikkunnskaper  
Et godt utgangspunkt i faget Matematikk I er av-
gjørende for en dypere forståelse av sivilingeniør- og 
realfagstudiene. Opptakskravene til sivilingeniør-
utdanningen ved NTNU krever minimum 4 i faget 
3MX fra videregående skole. Studentene ved 
fakultetet har gjort det godt i faget Matematikk I de 
siste årene. I 2008 var strykprosenten for studenter 
på sivilingeniørutdanningen ved fakultetet lavere enn 
middelverdien på 18 prosent stryk for sivil-
ingeniørene på alle studieprogrammene ved NTNU.  
I eksamen i Matematikk I, desember 2009, strøk flere 
studenter fra studieprogrammene industriell kjemi og 
bioteknologi og materialteknologi enn tidligere.  
Dette har vi ikke funnet noen god forklaring på. Målet 
er at strykprosenten for alle studieprogrammene (siv.ing.) ved fakultetet skal ligge under 
middelverdien på NTNU. 
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Figuren over viser utviklingen i faget Matematikk I for sivilingeniørstudentene ved fakultetet. De siste årene har 
studentene gjort det bra i faget.  
 
 
 
Sommerjobber 
Det er viktig at studentene skaffer seg relevante 
sommerjobber tidlig i utdannelsesløpet. Noen studenter har 
blitt nektet avgangseksamen ved fakultetet fordi de ikke har 
tilfredstilt kravene til sommerjobber. Studenter som ikke har 
hatt sommerjobb i en industribedrift under studietiden, vil ofte 
ikke søke jobb i industrien etter utdannelsen. 
Samarbeidsforum legger ut tilbud på sommerjobber fra 
medlemsbedriftene på nettsida til Samarbeidsforum. 
Sommerjobbtilbudene fra medlemsbedriftene bør 
bekjentgjøres bedre for studentene på fakultetet.  
 
 
 
Budsjett og regnskap 
I 2010 utgjør budsjettet til Samarbeidsforum totalt 1133000 kroner.  
Budsjettet omfatter støtten fra medlemsbedriftene, støtten fra fakultetet og et ubrukt beløp 
overført fra 2009. Det skyldes at bevilget beløp i 2009 til biologi-, fysikk- og kjemiløypa og 
bevilgningen til Forvei - prosjektet først ble fakturert tidlig i 2010. Fakultetet bidrar i tillegg til 
driften av Samarbeidsforum blant annet gjennom lønnet konsulenthjelp til planlegging og 
gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter, drift av nettsider og noen andre tiltak.  
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Regnskapstallene ved utgangen av november 2010 viser totale driftskostnader på kr. 845000 
 
Utgiftene fordeles som følger: 
 
                Lønn til studenter                     kr.        85 000 
                Reise- og opphold               kr.        90 000  
                Konsulenttjenester                        kr.    160 000 
                Skolebesøk til fakultetet                kr.       60 000 
                Researchers Night                         kr.            35 000 
                Kjemidagen og HC                         kr.            50 000 
                Diverse, driftsutgifter                    kr.           65 000       
                Biologi-, fysikk – og kjemiløypa    kr.         150 000 
                ForVei – prosjektet                        kr.        150 000 
 
                Totalt                                             kr.         845 000  
 
 
 
7. Økonomisk støtte til tiltak 
Samarbeidsforum har i 2010 støttet Høiskolens Chemikerforening med 20000 kroner til 95- 
års jubileet til foreningen, og Kjemidagen10 med 30000 kroner. Tett samarbeid med 
linjeforeningene er avgjørende for at amn skal kunne nå målene i handlingsplanen. 
 
Styret i Samarbeidforum bevilget 150000 kroner til biologi-, fysikk- og kjemiløypa, og 150000 
kroner til ForVei - prosjektet i 2009. Beløpene har blitt belastet budsjettet i år. På grunn av 
ressursproblemer ble ikke kjemiløypa gjennomført i 2010. Nedgang i antall primærsøkere til 
studieprogrammene i kjemi og det at 2011 er Kjemiåret, gjør at Samarbeidsforum jobber for 
at kjemiløypa blir gjennomført i 2011.    
   
 
 
8. Noen utfordringer   

Rekruttering 
Alle sivilingeniør- og realfagstudiene ved fakultetet er nå lukket, og opptakskravene er 
krevende. Det hadde vi ikke klart uten støtten fra medlemsbedriftene gjennom mange år. Vi 
vet at krevende opptakskrav tiltrekker de beste studentene. Trapper vi ned 
rekrutteringsarbeidet, taper vi i konkurransen om de beste.  

Vår viktigste ressurs er den yngre generasjonen som skal være med og utvikle vår verden for 
fremtiden. Den lave interesse for MNT-fagene blant ungdom er derfor et varselstegn vi må ta 
på høyeste alvor. Rekrutteringen til MNT-fagene er et felles problem for hele den vestlige 
verden med unntak av Finland og enkelte andre land. OECD, EU og USA ser alle på 
rekruttering til realfag og teknologi som et satsingsområde. Men selv om problemet er stort 
også i resten av OECD kommer Norge spesielt dårlig ut. Andelen som velger realfag i den 
videregående skolen er under 20 % (og har vært helt nede i 14 %). Dette er det laveste tallet 
i hele OECD. Til sammenligning er tallet for Finland rundt 40 %. Det hjelper lite om fakultetet 
opprettholder strenge opptakskrav og setter kvalitet framfor kvantitet hvis de som søker 
høyere utdanning ikke har med seg basiskunnskapene fra videregående skole. 
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I Norge i dag er det dessverre for liten søkning til de fleste realfags- og teknologiutdanninger 
både i forhold til etterspørselen i arbeidsmarkedet og kapasiteten i utdanningene. Manglende 
tilgang på norsk realfagsutdannet arbeidskraft kompenseres delvis med import av 
kompetanse, spesielt fra Øst-Europa og Asia, blant annet til mange vitenskapelige stillinger 
ved universiteter og høyskoler. Det er nedlagt store nasjonale ressurser for å få ungdom i 
skolen mer interessert i realfagene slik at de velger høyere utdannelse innen naturvitenskap 
og teknologi. Dette har gitt resultater, og flere elever velger nå realfag i videregående skole. 
Det er bra. De beste rekrutteringsagentene til naturvitenskap og teknologi, er dyktige 
realfagslærere som inspirerer ungdommen. Hvordan kan vi opprettholde antallet dyktige 
realfaglærere i videregående skole når en stor andel pensjoneres fremover? Tall fra SSB 
viser at 36 prosent av realfagslærerne i videregående skole i dag er over 60 år, og i 
underkant av en tiendedel under 39 år. Av lærerne som underviser i matematikk på 3. året er 
tre av fire over 60 år. Det samme er nok tilfelle med dyktige kjemilærere. Her har vi en 
utfordring. 

 

Økt antall norske ph.d.- studenter  
Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning blir en viktig oppgave for fakultetet. Ph.d.-
utdanningen skal både gi NTNU noen av de nye forskerne som vi trenger, samtidig som den 
skal gi høyt kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. Ved NT-fakultetet er det i dag 
ca 350 ph.d.-studenter. Svært mange av disse er utlendinger, og bare et lite antall norske 
studenter fortsetter med ph.d.-studier ved fakultetet. Som et eksempel er det ved Institutt for 
kjemisk prosessteknologi i 2009 hele 68 ph.d.-studenter fra 27 nasjoner. Av disse var 11 
ph.d.-studenter norske. Det er utfordringen for nasjonen Norge fordi vi vet at egen 
spisskompetanse blir helt avgjørende fremover om industrien skal kunne opprettholdes her i 
landet. Målet er å få opp antallet norske studenter som går videre med ph.d.-studier. Satser 
man på en faglig karriere i industrien krever stadig flere bedrifter at man har en ph.d.-grad. 
Det er nå mulighet for ansatte i bedrifter å ta doktorgrad på bedriftens teknologi med støtte 
fra Forskningsrådet (Nærings ph.d.). En utfordring i forhold til andre land, er avlønningen 
under ph.d.- studiet og nybegynnerlønnen en kandidat med ph.d.-grad får i Norge. 

NTNU satser nå strategisk for å styrke ph.d.-utdanningen. Ph.d.-utdanningen markerer 
overgangen fra utdanning til forskning. Stipendiaten kommer her for alvor i inngrep med 
aktive forskningsmiljøer, og grunnlaget for en god forskerkultur etableres. Høy kvalitet i ph.d.-
utdanningen er sterkt knyttet til forskningskvaliteten i fagmiljøene, og det er således av stor 
betydning at disse er godt integrert. NTNU har ikke tidligere tatt kraftfulle grep knyttet til 
synliggjøring av ph.d.-utdanningen slik det hvert år gjøres i forbindelse med 
studentrekruttering. I 2011 skal NTNU satse på synliggjøring, og det skal samles inn et 
underlagsmateriale fra fakultetene som viser suksesshistorier knyttet til uteksaminerte ph.d.-
kandidater, og som videre skal utformes til informasjonsmateriell til bruk på messer, 
konferanser, næringslivsdager o.a. Arbeidet med å styrke ph.d.-utdanningen ved NTNU vil 
prioriteres høyt; det vil blant annet komme en ny forskrift og ny avtale, samt at 
kvalifikasjonsrammeverk skal føles opp, veilederkompetanse vil settes på sakskartet og 
internasjonalisering av ph.d.-kandidatene vil bli prioritert.  
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Samarbeidsforum 

Vår filosofi:
Samarbeidsforum skaper merverdi for medlemsbedriftene og 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU

Vår arbeidsform:
• vi når rekrutteringsmålene våre
• vi kan vise til resultater
• vi gjør rekrutteringsarbeidet så enkelt som mulig

Våre arbeidsprosesser:
• vi får medlemsbedriftene og fakultetet til å innse betydningen av Samarbeidsforum 
• vi samarbeider godt med studentene fordi de er best egnet til å realisere målene 
• vi sørger for at fakultetet utdanner teknologer (realfag/sivilingeniører) og ph.d.-  
   studenter med den kompetanse som medlemsbedriftene etterspør  
• vi arbeider målrettet og har gode samarbeidsrelasjoner



www.ntnu.no
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NTNU – Det skapende universitet
Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. 
I tillegg til  teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunns-
vitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og 
kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke 
tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Kontaktinformasjon:  
E-post: Fredrik.Steineke@nt.ntnu.no
Telefon: +47 90897758

www.ntnu.no/nt/sf
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